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Sammanfattning  
Samhället vi lever i byggs mer och mer upp av bilder som bidrar till enklare och snabbare 

kommunikation. Barnen växer upp i denna bildvärld, både i samhället och i den elektroniska 

världen. Därför är det viktigt att förskolan bidrar till att barnen ska få möjlighet att utvecklas i 

samma takt som samhället. 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med bilder 

som ett språkutvecklande hjälpmedel. Syftet är även att undersöka när, hur och varför bilder 

används som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. 

 
Metod 
Metoden som används i denna studie är en kvantitativ webbenkät. Enkäten skickades ut till 132 

förskollärare i Sverige.  

 
Resultat 
I resultatet redovisas olika stapeldiagram från webbenkätresultatet. Några av de viktigaste 

resultaten är att förskollärarna använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i 

förskolorna olika mycket och på lika sätt, även att förskollärarna anser att bilder är ett 

stimulerande hjälpmedel för barns språkutveckling. Resultatet visar även att kunskapsnivåerna 

och om det finns barn i behov av bildstöd i verksamheten påverkar hur mycket och med vilka 

barn förskollärarna använder bilder i förskolan. 
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INLEDNING  
Samhället vi lever i byggs mer och mer upp av bilder som bidrar till enklare och snabbare 

kommunikation. Barnen växer upp i denna bildvärld, både i samhället och i den elektroniska 

världen. Därför är det viktigt att förskolan bidrar till att barnen ska få möjlighet att utvecklas i 

samma takt som samhället. Även i våra styrdokument påtalas vikten av att kunna kommunicera 

i dagens samhälle. 

  

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev 2016, s. 6) går det att läsa ett av förskolans uppdrag som 

är: ”Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett 

samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 

lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver.” 

 

För att barn ska kunna göra sig förstådda behöver de olika sätt att uttrycka sig på för att kunna 

samspela med andra människor. Idag finns det många olika sätt att kommunicera på och många 

av dessa är genom bilder. Bilder finns i spel på telefonen i form av appar, när vi skickar 

meddelanden till varandra så har olika symboler/smilisar olika betydelser vilket gör att text inte 

behövs lika mycket. Wedin (2012, s. 17) menar att språk är många olika typer av 

kommunikation och det är inte enbart människor som använder språk, även djuren använder 

språk. Vanligtvis talas det om verbalt och ickeverbalt språk där det verbala språket är det som 

människor använder när de pratar och det ickeverbala är djurens signalsystem, människors 

kroppsspråk, även trafikskyltar och notskrift. 

 

Bruce (2014, ss. 63–83) beskriver vikten av att ta vara på barns språkutveckling på många olika 

sätt genom att stimulera miljöerna runt omkring dem. Det är även viktigt att se till hur 

pedagogerna samtalar och samspelar med barnen i de olika miljöerna. Oavsett om barnen har 

språkliga problem eller inte, gynnas de av att miljöerna runt omkring är uppbyggda för samspel 

och samtal med varandra och vuxna. Precis som författaren påtalar är det viktigt att 

pedagogerna skapar olika miljöer runtomkring barnen som inbjuder till språklig utveckling.  

 

Vi har iakttagit att barn gärna kommunicerar genom bilder som finns på förskolorna. Bilderna 

bjuder in till samtal som hjälper barnens språkutveckling på ett positivt sätt. I dessa stunder går 

det att se bildernas betydelse i förskolans miljö, både för barn i behov av stöd och de som inte 

är i behov av stöd. Eftersom det återigen kan kopplas tillbaka till samhällets uppbyggnad som 

består mycket av bilder är det viktigt att förskolan använder sig av bilder när de kommunicerar 

och samtalar med barnen. Det finns olika språkutvecklande hjälpmedel som kan stötta barnen 

men vi har valt att endast undersöka hur bilder används i förskolorna. Då vi upptäckte att det 

inte finns mycket forskning kring endast bilder som ett kommunikativt hjälpmedel känns detta 

som ett relevant undersökningsområde. 
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med bilder 

som ett språkutvecklande hjälpmedel. Syftet är även att undersöka när, hur och varför bilder 

används som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. 

 

Frågeställningar 

I vilken utsträckning påverkar pedagogernas kunskaper hur aktivt bilder används som ett 

språkutvecklande hjälpmedel? 

I vilka miljöer används bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel? 

Vilka barn får ta del av bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan? 

BAKGRUND 
Följande avsnitt grundar sig på forskningsbaserad litteratur som anknyter till det valda ämnet. 

Därefter följs tidigare forskning i form av artiklar där ämnet är relevant för denna studie. Det 

finns forskning kring bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel för barn i behov av stöd, men 

inte hur bilder påverkar alla barn, därför har vi valt att presentera forskning som knyter an till 

det valda ämnet. Valda delar av Vygotskijs sociokulturella teori beskrivs och även hur andra 

forskare har tolkat Vygotskijs teorier.  

Litteratur 

Bildernas betydelse för miljön på förskolan 

Miljöns betydelse för barns utveckling och lärande lyfts fram av ett flertal författare. Lindö 

(2011, ss. 27–30) beskriver Reggio Emilia som de tre pedagogerna: rummet, barnet och 

pedagogen. Författaren belyser vikten av att våga pröva och skapa nya rum för lärande. Det är 

viktigt att pedagogerna alltid tänker kritiskt kring rummens utformning. Rummen skapas på ett 

sätt som får barnen att förstå rummets betydelse. Kommunikation mellan barn och pedagog är 

inte enbart det som bidrar till ett rikt lärande, hur miljön är uppbyggd har även stor betydelse 

för barns lärande. Författaren förklarar att när rummen är uppbyggda är det viktigt att undersöka 

om rummen används till det som var tanken från början, och om hänsyn har tagits till barnens 

intresse. Tillgängligheten av materialet i rummen är en stor del av lärandet och det är viktigt att 

rum för både samtal och tänkande finns. Även Bruce (2012, ss. 110–111) betonar vikten av att 

miljön och material på förskolan är anpassat efter barnens intresse, tillexempel genom att 

pedagogerna skapar rum i rummet, vilket i sin tur kan leda till att ett rogivande lärande 

stimuleras. När pedagogerna ser att leken är språkutvecklande får de stora möjligheter att skapa 

miljöer som hjälper alla barn till ett utvecklande språk. Leken och språket går hand i hand som 

stöttar och stimulerar varandra i barnens utveckling.  

 

De Jong (2012, ss. 253–269) beskriver att den fysiska miljön är en plats där mänskligt liv 

utspelar sig det vill säga, allting runt omkring oss. En av de viktigaste platserna för barn att 

kunna samspela är förskolan. Den sociala och fysiska miljön är grunden till barns utveckling 

och lärande. För att barnen ska få möjlighet till utveckling och lärande kan det vara en fördel 

om barnen får vara med i utformningen av rummen och miljöerna på förskolan. Då det är barnen 

som befinner sig i miljön är det viktigt att miljön stödjer den pedagogiska verksamheten.  I en 

inbjudande miljö kan barn få olika intryck samt upplevelser av hur saker och ting fungerar, 

vilket Svensson (2005, s. 27) framhåller, och det kan inspirera barnen till att samtala kring det. 

Författaren menar även att det är viktigt att pedagogerna är närvarande för att delta aktivt i 
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samtalen som rummen inspirerar till, då rummen inte alltid kan tala för sig själv. Det är i stor 

vikt att barnen får många olika intryck i flera miljöer för att känna lust och inspiration till samtal. 

Bilder som kommunikation på förskolan 

Kommunikation är viktig för att kunna förmedla sina tankar, känslor och erfarenheter och det 

bygger på en ömsesidig gemenskap. Kommunikation är inte enbart verbal det är även ljud, 

blickar, signaler och gester. Även det lilla barnet kan uttrycka sig och göra sig förstådd trots att 

barnet inte har ett verbalt språk. Kan inte ett barn kommunicera medför det svårigheter för 

kommande sociala interaktioner såsom lek. Om miljön är utformad på ett sätt så att sociala 

interaktioner och samspel kan utspela sig, kommer barns kommunikation utveckla (Brodin & 

Lindstrand 2014, ss. 149–153). 

 

Med hjälp av sina sinnen menar Lindö (2011, ss. 128–131) att barnen simuleras för att kunna 

utveckla kunskaper om världen runt omkring dem. “Ögat som ser och handen som gör” är ett 

pedagogiskt tankesätt som beskriver kunskapen genom sinnena. Genom att barnen får 

uppmuntran och stöd från pedagogerna får barnen möjlighet att utveckla alla sina sinnen. Då 

barnen utvecklar ett sätt att kommunicera hjälper det språket och andra kommunikationssätt att 

utvecklas. Barns erfarenheter av kommunikation är en stor del i hur de kan utveckla språket. 

När ett barn upplever något nytt är det viktigt att pedagogen är närvarande för att uppmuntra 

och ge stöd till upplevelsen. Barnet måste får tolka sin egen upplevelse men det kan ibland vara 

svårt, därför kan ett stöd från pedagogen vara bra. 

 

Wedin (2012, s. 29) talar även om att språket är människans förmåga att vara social. Även de 

allra minsta barnen gemensamt med andra människor kan lära sig det sociala samspelet. När vi 

ser på barns språkutveckling är det viktigt att hela tiden också titta på de sociala sammanhangen 

där barnen utsätts för språket. Att språket är en del av ett socialt samspel, betonar även Hwang 

och Nilsson (2011, ss. 152–157). Barn lär sig kontrollera olika situationer med hjälp av verktyg 

utifrån det sociala samspelet, först och främst språket. Samspel är interaktion mellan människor 

och därför hjälper språket barnen i det sociala samspelet som pågår hela livet. Liknande 

resonemang återfinns hos Laursen (2010, ss. 57–67) som beskriver att barn använder olika 

hjälpmedel för att kunna kommunicera med andra. Författaren menar att barn tar del av olika 

teckensystem i sin vardag. Bilder, tabeller och diagram, gestik, mode och arkitektur och även 

språk är de teckensystem som barnen använder. Teckensystem används för att få ett socialt 

meningsskapande.  

 

Av ovanstående beskrivning kan några tidiga drag urskiljas. De fem författare som beskriver 

hur miljön påverkar språkutvecklingen påtalar hur viktigt det är att rummet och förskolans miljö 

är anpassad efter barns behov och intresse. Gemensamt för dem är betoningen på pedagogernas 

roll för att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom miljön runt omkring dem. De 

författare som inriktar sig på barns kommunikation framhåller att det inte bara sker verbalt, utan 

sker med hela kroppen. Det är viktigt att barn får möjlighet att lära sig kommunicera på många 

olika sätt, då det sociala samspelet inte kan ske utan en fungerande kommunikation.  

Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning som fokuserar på kommunikation och språkutveckling i förskolan, 

utifrån olika perspektiv. Jonsson (2016, ss. 1–16) har genomfört en studie där syftet är att 

beskriva och analysera hur förskollärares sätt att kommunicera med de yngsta barnen i 

förskolan bidrar till villkor för barns lärande. Kommunikation är inte enbart verbal, det är även 

blickar och ibland beröring. Forskaren genomförde videoobservationer av fyra lärare som 

arbetar på fyra svenska förskolors 1–3 års avdelningar. Resultatet har forskaren delat upp i tre 
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kategorier som synliggör kvalitativa skillnader i lärares kommunikation av innehåll och i 

tillvaratagande av de yngsta barnens egna uttryckssätt. Det forskaren har kommit fram till är att 

lärarens olika sätt att kommunicera med barn påverkar barns möjlighet till lärande. En slutsats 

utifrån studien är att där läraren använder en bred bas av sätt att kommunicera utan övertagande 

handling, tycks det gynna förutsättningarna för att lärare och barn gemensamt ska kunna utvidga 

innehållet i kommunikationen. En annan slutsats blir att den basen för barns uttryckssätt som 

möjliggörs kring ett innehåll, framstår som relaterad till de kvalitativa skillnader som visar sig 

i lärares kommunikation. Sammantaget bidrar det till att villkoren för de yngsta barnens lärande 

i förskolan framstår såväl begränsande som utvidgande, sett till den läroplanens 

innehållsaspekter förenat med lärares beaktande av barns erfarenheter och perspektiv i 

kommunikationen. 

 

Pedagogers interagerande med barnen, som Jonsson (2016, ss. 1–16) ovan framhåller, är ett 

fokus som även finns hos Emmoth (2014, ss 1–109). Syftet med Emmoths (2014, ss. 1–109) 

studie är att se hur pedagogers tankar ser ut på barns lärande situation i allmänhet, inriktat på 

språk, kommunikation och matematik i förskolan. Studien undersöker även hur pedagogerna 

dokumenterar samt analyserar barns lärprocesser och utveckling. Forskaren vill även undersöka 

om det finns olika synsätt mellan de olika förskolorna och pedagogerna. Metoden som användes 

i studien var intervjuer. Efter intervjun fick pedagogerna fylla i ett frågeformulär där de beskrev 

hur utemiljön ser ut på deras förskola samt vad de har för utbildning och erfarenheter inom 

yrket. Emmoth påtalar i resultatdiskussionen att pedagogerna anser att en påverkan för lärandet 

är hur pedagogen engagerar sig i arbetet. Finns det inget engagemang hos pedagogerna påverkas 

verksamheten negativt. Studien pekar på hur viktigt pedagogerna tycker det är att se till det 

kompetenta barnet. Detta påverkar pedagogernas arbetssätt, då de låter barnen utforska på egen 

hand innan pedagogen går in för att stötta. Detta gör att det ställs större krav på att pedagogerna 

ska skapa stimulerande utmaningar för barnen. Språkutvecklingen stimulerades bäst under 

läsvilan och samlingen enligt pedagogerna i studien. Det ställs då höga krav på pedagogernas 

kompetens och planering. Forskaren påpekar att det finns fler tillfällen än läsvilan och samling 

för att kunna språkstimulera barnen, som tillfällen då pedagogen har en mindre barngrupp och 

samtal är i fokus. Studien påtalar hur viktigt det är att ett arbetslag arbetar åt samma håll samt 

ser på uppdraget på ett likasinnat sätt. 

  

Kapalková, Polišenská och Süssová (2016, ss. 53–64) uppmärksammar liksom Jonsson (2016, 

ss. 1–16) och Emmoth (2014, ss. 1–109) att kommunikation inte enbart är verbal. Kapalková, 

Polišenská och Süssová (2016, ss. 53–64) genomförde en träningsstudie för att undersöka 2-

åriga barns ordinlärning. De upptäckte två icke-verbala mekanismer, bilder och gester som 

vanligtvis används som kommunikationsstöd hos dessa barn. Kapalková, Polišenská och 

Süssová (2016, ss. 53–64) vill i sitt syfte jämföra två stödmekanismer och mäta deras effekter 

på expressiv ordinlärning och att undersöka dessa effekter på ordproduktion under en längre 

tidsperiod. Resultatet forskarna fick fram tyder på att gester kan användas för att stödja barns 

ordinlärning och kan gynna språkutvecklingen. De barn i gruppen som lärde sig gester kunde 

producera fler ord och kunde visa vad de hade lärt sig, vilket tyder på att denna metod är en stor 

och viktig del för barns lärande. Forskarna anser att det behövs göra fler och större studier inom 

detta ämne då många faktorer spelar in i inlärningen av ord i båda grupperna. Forskarna nämner 

att gester kan hjälpa barn i språkinlärningen men nämner inget resultat från bilduppgifterna.  

 

Kultti (2012, ss. 15–195) genomförde en undersökning om språkutveckling hos flerspråkiga 

barn, utifrån att studera förskolor som språkmiljöer samt se på förskolans lärande och 

utvecklingsmiljöer. Forskaren vill även undersöka hur de flerspråkiga barnen deltar i olika 

aktiviteter och hur olika aktiviteter stärker deras utveckling. Studien genomfördes genom att 
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observera och aktivt skriva anteckningar under och direkt efter en aktivitet. Forskarens resultat 

belyser att även om barn inte talar svenska kan de på andra sätt förklara och ge uttryck för vad 

de vill. Det finns många sätt för förskolorna att ge de icke svensktalande barnen möjlighet att 

delta i verksamheten. Har förskolorna aktiviteter som ger möjlighet för enskilda barn att på 

olika premisser deltaga, ges det utrymme att utveckla deras språkliga och kommunikativa 

kunskaper. När förskolorna genomför gruppaktiviteter ökar det språkliga och fysiska 

deltagandet genom att det sker upprepade handlingar och tillfällen att imitera hur andra gör. 

Gruppaktiviteter ger pedagoger möjlighet att mer aktivt visa vad de pratar om och språkligt 

rikta sig till gruppen eller en enskild individ. Även om barnets språkliga kunskaper på svenska 

sviktar, deltar de aktivt på svenska. Det finns aktiviteter på förskolorna som sker dagligen såsom 

måltider. Om pedagogerna använder måltiderna som en lärandesituation ges det möjlighet att 

stötta barnen i en språklig kommunikation och alla barn får förutsättningar att bli inkluderade. 

Alla stunder under dagen på förskolan är viktiga för att ge barnen möjlighet att kunna 

kommunicera.  
 

Ljunggren (2013, ss. 11–159) påtalar liksom Kultti (2012, ss. 15–195) att miljön påverkar barns 

språkutveckling. Ljunggren uppmärksammar detta genom en studie där syftet är att 

uppmärksamma och undersöka hur barn får möjlighet till kommunikation och hur det kan se ut 

i olika situationer på en förskola där flera språk talas. Metoden som användes i studien var 

videoobservationer och egna anteckningar. I studien gjordes även intervjuer med förberedda 

frågor, följdfrågor uppkom utefter pedagogens svar. Forskaren beskriver att pedagogiken som 

förskolorna använder sig av måste utvecklas så att barns sätt att kommunicera får en större 

uppmärksamhet samt att det finns pedagoger som hjälper barnen att utveckla sin förmåga till 

kommunikation. Det är viktigt med en fungerande kommunikation i de sociala sammanhangen, 

eftersom barn behöver få samtala om saker de finner intressanta, så att det känns meningsfullt 

att kommunicera. Det måste finnas många situationer under dagen som inbjuder till att 

kommunicera, även miljön runt omkring måste inbjuda till kommunikation så att barnen får en 

bra språkutveckling.  

 

I ovanstående fem artiklar går det att se likheter där forskarna betonar olika faktorer som spelar 

in i barns språkutveckling. Pedagogernas olika roller och sätt att agera påverkar barnen både 

positivt och negativt. Det är viktigt att pedagogerna tänker på att barn har många olika och egna 

sätt att uttrycka sig på, det vill säga att kommunikationen inte bara är verbal. Eftersom 

kommunikation inte bara är verbal bör pedagogerna tänka på hur miljön på förskolan är 

uppbyggd, för att den ska stimulera barnens egna intressen så kommunikationen utvecklas. 

Artiklar genomsyras av att kommunikation är viktigt för det sociala samspelet. Även den 

tidigare forskningen är relevant för studiens syfte, forskarna kopplar detta till att se alternativa 

sätt som kan hjälpa barnen till en fungerande kommunikation. Denna studien fokuserar därför 

på bilder som är en av många språkutvecklande hjälpmedel. I föreliggande studie läggs fokus 

på ett alternativt hjälpmedel för barnets språkutveckling, så att barnen får hjälp till ett socialt 

samspel med andra. Forskarna undersöker även hur miljöns uppbyggnad kan påverka barns 

kommunikationsmöjligheter.   

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin utgår från Lev Vygotskijs idéer och en viktig grundtanke hos honom 

är att barns sociala samspel påverkas av språket. För att hjälpa barn i deras utveckling menar 

Vygotskij (1978, ss. 1–170) att samspelet och kommunikationen med andra människor är 

viktig. Lärprocesser och kommunikation går i ett och den individuella utvecklingen kommer 

efter den sociala utvecklingen. Språket är en viktig del i barns sociala utveckling och Vygotskij 

syftar på att språket kan vara ett hjälpmedel. Den sociokulturella teorin är en central del när det 
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forskas om barns utveckling då språket behövs i barns inlärning. För att barn ska få möjlighet 

att lära sig behöver lärandet ske i både fysiska och sociala sammanhang och detta sker i samspel 

med andra. Vygotskij beskriver att barn har kunskaper med sig som ger dem förutsättningar för 

ett vidare lärande.  

Tolkningar av Vygotskijs teorier 

Vårt kognitiva tänkande utvecklas på olika sätt menar Strandberg (2006, ss. 89–91) genom 

bilder, symboler och ikoner ges möjlighet att erövra kunskaper som tidigare inte varit möjliga. 

Det finns olika teckensystem; bokstaven, siffran och bilden. Desto fler teckensystem som 

behärskas desto bättre är möjligheten för att kunna behärska sociala aktiviteter och miljöer. 

Lindö (2009, ss. 20–21) förankrar Vygotskijs tankar till humanistiskt och sociokulturella 

synsätt då de har gemensamma filosofier inom pedagogik och kunskap. Kunskap är inget som 

ägs utav någon, det är något som skapas genom sociala relationer. Genom att tänka, tala, lösa 

problem och erövra världen kan barn i samspel med andra lära sig. Barn föds som ett rikt, aktivt 

och kompetent barn som på ett nyfiket sätt kan utforska världen tillsammans med en vuxen. 

Genom olika verktyg; tecken och symboler kan barnet lära sig och lättare förstå begrepp. Ett 

barn som får möjlighet att använda de olika verktygen som finns ges möjlighet att lära. När 

barn lär finns det inga speciella mallar för, utan lärande sker spontant och påverkas av var barnet 

befinner sig och med vem. 

  

Vygotskij är en inspirationskälla för Körling (2016, ss. 9–10) då han använder sig av viktiga 

begrepp inom utveckling som Vygotskij kallar för utvecklingszoner. Det finns olika 

utvecklingszoner som en människa alltid befinner sig. Det menas att människan har en viss 

potential för kunskap och prestationer som kan ligga över vad som faktiskt kan utföras. Det är 

lärarens uppgift att se kreativa möjligheter och utmaningar för barnet eller eleven. På så vis får 

barnet eller eleven möjlighet att utveckla sin fantasi. Vygotskij betonar vikten av konstens och 

konstskapandets betydelse för en människas utveckling.  

  
Vygotskij var av åsikten att samhällets sätt att bemöta barn med handikapp ofta ledde till pålagringar 

i handikappet- och att det primära handikappet (den biologiska dispositionen) ofta överskuggade av 

det sekundära handikappet (utvecklingsavvikelser på grund av sociala komplikationer, negativa 

förväntningar och förhållningssätt etcetera). Vygotskijs tankar om bemötande av barn med 

handikapp brukar därför ofta kopplas ihop med inkluderingstanken att dessa elever inte ska särskiljas 

från andra barn utan handikapp. Vygotskij var dock tydlig med att de behöver en individualiserad, 

differentierad pedagogisk lärandemiljö. (Partanen 2009, s. 137) 

 

Säljö (2014, ss. 233–238) tolkar Vygotskijs tankar om kommunikation och menar att den 

viktigaste lärmiljön är och förblir alltid de samtal som existerar i vardagens naturliga miljö och 

dess olika situationer. Detta ser till att forma oss människor till sociokulturella varelser, genom 

samtal lär vi oss färdigheter inför kommande sociala interaktioner. Människor använder olika 

artefakter (objekt) för att lättare kunna kommunicera med andra. Författaren menar att den 

pedagogik som används i dagens samhälle präglas av sociokulturell kompetens och behärskning 

av interkulturella och fysiska redskap (artefakter). Vi tar hjälp av fysiska och kommunikativa 

erfarenheter när vi samtalar. Människor lär sig tolka andra med hjälp av samtal i olika 

sammanhang som byggs upp under hela vår livstid. Dessa färdigheter hjälper oss att samverka 

med människor i olika miljöer. 

 

Vygotskij och de forskare som har tolkat hans teorier går alla in på hur viktigt det är för barn 

att ha ett socialt samspel med andra. För att barnen ska få en så bra språkutveckling som möjligt 

måste pedagogerna arbeta för att utveckla miljön och bemöta barnen på ett sätt som stimulerar 
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språkutvecklingen. Denna studie tar sin utgångspunkt i teorin genom att fokusera på de olika 

miljöerna och det sociala samspelet med hjälp av bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel. 
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METOD 
I detta kapitel beskrivs den metod som användes för att besvara frågeställningarna. Den metod 

som tillämpades var kvantitativ metod, i form av en standardiserad enkät detta innebär att 

frågorna i enkäten är samma för alla som svarar. I enkäten användes frågor med färdiga 

svarsalternativ. Därefter beskrivs metoden mer utförligt samt hur urvalet för enkäten har 

genomförts. Hur genomförandet av studien och insamlingen av materialet har gått till tydliggörs 

också, samt de forskningsetiska principerna som vi förhållit oss till och begreppen reliabilitet 

och validitet redogörs. Även i denna del beskrivs hur det insamlade materialet bearbetades och 

analyserades.  

Enkät som kvantitativ metod 

För att genomföra studien valdes en kvantitativ metod i form av webbenkät med ett strukturerat 

frågeformulär. Metoden valdes för att ta reda på hur mycket samt av vilken anledning 

förskollärarna använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolorna. Webbenkät 

valdes för att nå ut till så många förskollärare som möjligt under en kortare period. Arnqvist 

(2014, ss. 104–120) beskriver att genom enkäter går det att nå ut till fler respondenter för att få 

ett så brett svars utbud som möjligt. Bryman (2011, ss. 131–132) beskriver olika anledningar 

för att ett större bortfall kan ske när undersökningar görs via enkäter. För att undvika ett stort 

bortfall kan det vara en fördel att lämna ut enkäten för hand och sedan samla in de besvarade 

enkäterna. Trost och Hultåker (2016, ss. 18–24) påtalar att genom en kvantitativ undersökning 

vill forskaren få fram svar där fokus ligger på antal, längre, flera eller mera. Metoden enkät 

valdes för att kunna samla in fakta inom området som sedan går att analysera på ett konkret sätt 

genom procentsatser samt typvärden. För att få svar på frågeställningarna i syftet gjordes 

strukturerade frågor som gjorde det möjligt att få konkreta svar.  

 

Enligt Bryman (2011, ss. 150–151) handlar kvantitativ metod om uppgifter som samlas in där 

svaret har fokus på mängd, de ger sedan möjlighet att på ett konkret sätt se problem och 

analysera fakta. I arbetet med enkätfrågorna har hänsyn tagits till olika sätt att formulera 

frågorna, eftersom det är viktigt att frågorna är tydliga och inte missförstås. Frågorna ska kunna 

besvaras på ett enkelt sätt och anknyta till syftet och frågeställningarna. För att svarsalternativen 

ska vara tydliga har ordinalskala och nominalskala använts i delar av enkäten. Med ordinalskala 

avses att avstånden mellan de olika svarsalternativen är olika. Bryman (2011, s. 321) beskriver 

ordinalskala som kategorier där avstånden inte är lika stora, men kan ändå rangordnas i ett visst 

system. Denna typ av skala används i enkätfrågorna som handlar om hur ofta något förekommer 

eller rangordning av något slag. Nominalskala är enligt Trost och Hultåker (2016, ss. 19–20) 

värden som inte har en given ordning, det är ofta kategorier så som kön eller ålder. 

Nominalskala används när det i enkäten handlar om olika kategorier, som exempelvis ett antal 

nämnda situationer.  

Urval 

Inför studien kontaktades 17 stycken förskolechefer från två olika kommuner. Då kommunerna 

är olika stora gjordes valet att i den större kommunen rikta enkätundersökningen till 

centralorten medan i den mindre undersöktes hela kommunen. Förskolecheferna kontaktades 

via mejl i syfte att få tillåtelse och hjälp med att vidarebefordra missivbrevet (bilaga 1) där 

länken till webbenkäten (bilaga 2) finns tillgänglig för förskollärarna i varje enhet. I detta 

presenterades ämnet för undersökning och hur studien anknöt till forskningsetiska principer.  

Av de 17 förskolechefer som fick förfrågan var det 11 stycken som svarade och de skickade i 

sin tur ut mejlet till sina förskollärare. Därmed blev det planerade urvalet närmast ett totalurval 

i den mindre kommunen. Även urvalet i centralorten, i den större kommunen, kan motsvara en 
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form av totalurval då kontakt togs med samtliga förskolor inom just detta geografiska område. 

Trost och Hultåker (2016, ss. 37–39) menar att desto större urval gör att tillförlitligheten blir 

mer tillfredsställande för studien. Forskarna påpekar att praktiska omständigheter så som tid 

och pengar måste tas hänsyn till, och därför måste ett urval i studier göras. I den här studien har 

tid och möjlighet att åka ut till alla förskolor påverkat urvalet, för kunna nå ut till så många 

förskollärare som möjligt och att ett så bra resultat som möjligt kommer fram. Därför blev valet 

i studien att skicka webbenkäter till förskolecheferna i de två geografiskt utvalda områdena. 

Enkäterna skickades ut till 132 förskollärare för att få så många och relevanta antal svar som 

möjligt.  

Genomförande 

För att undersöka bilder som språkutvecklande hjälpmedel skapades tillsammans en webbenkät 

(bilaga 2) med nio frågor. Utformningen av frågorna och missivbrevet (bilaga 1) gjordes 

tillsammans, när frågorna var gjorda skickades de till handledaren för granskning. Därefter 

reviderades frågorna ett par gånger för att göra frågor och svar tydligare. Innan enkäten 

skickades ut sändes ett mejl till förskolechefer i två olika kommuner i Sverige. Författarna fick 

godkännande om att förskolecheferna kunde vara behjälpliga med att vidarebefordra 

missivbrev (bilaga 1) med enkäten (bilaga 2) till alla deras förskollärare. När missivbrev (bilaga 

1) och enkätfrågor (bilaga 2) blev godkända av handledaren skickades detta till 

förskolecheferna som sedan skickade svar tillbaka med hur många förskollärare de sänt mejlet 

vidare till. Webbenkäten (bilaga 2) fanns tillgänglig för förskollärarna under sju dagar men 

förlängdes med tre dagar för att ge förskollärarna mer tid att besvara enkäten. Därefter skapades 

ett resultat automatiskt på webbsidan som sedan analyserades. Utefter resultatet skapades 

diagram i procent för att tydligt visa svaren. Därefter valdes några frågor ut för att jämföras 

med varandra, detta gjordes genom att undersöka antalet inom varje kategori. Det skapades 

cirkeldiagram för att tydligare visa jämförelserna.  

Forskningsetiska principer 

I studien tar vi hänsyn till vetenskapsrådets (2017, ss. 12–41) fyra etiska forskningsprinciper 

som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att 

förskollärarna inte ska känna sig kränkta eller bli skadade och känna sig trygga i att medverka 

i enkätundersökningen. Brymans (2011, ss. 131–132) beskrivning av de fyra etiska principerna 

är: Informationskravet som innebär att de medverkande får information om forskningens syfte. 

De får information om att undersökningen är frivillig och att det är tillåtet att avbryta sitt 

medverkande när som helst. De olika stegen i undersökningen ska de medverkande få 

information om. Genom att ta del av samtyckeskravet får de medverkande själv avgöra om de 

vill medverka eller inte. För att minderåriga ska kunna medverka måste vårdnadshavare 

godkänna medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla som ingår i undersökningen är 

helt anonyma. Alla uppgifter om de medverkande behandlas på ett sätt så att endast berörda har 

tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär att resultatet av undersökningen endast används 

i forskningssyftet som de medverkande är informerade om sedan tidigare. I denna studie har de 

etiska principerna tagits hänsyn till, informationskravet och samtyckeskravet togs hänsyn till 

genom att förskollärarna fick information via mejl om syftet och att deras medverkan är 

frivillig. Inga minderåriga är tänkta att medverka i studien så godkännande från vårdnadshavare 

behövs inte. I webbenkäten är det inte möjligt att se vem som har svarat eller vilken kommun 

de medverkande tillhör och det är endast behöriga som har möjlighet att se svaren på enkäten, 

på det viset har konfidentialitetskravet tagits hänsyn till. Resultatet av enkäten används endast 

i denna studiens syfte som kopplas till nyttjandekravet.  
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Reliabilitet och validitet 

Trost och Hultåker (2016, ss. 61–62) menar att i kvantitativa studier såsom stora enkäter och 

intervjuundersökningar är det viktigt att tänka på reliabilitet och validitet. Med reliabilitet 

menas att forskarna gör en kvantitativ undersökning där olika mätningar görs och där det anges 

olika värden. För att få hög reliabilitet är det viktigt att frågor och svarsalternativ under studien 

är lika för alla som medverkar. Validitet innebär att studien endast mäter det som är syftet med 

studien. För att ta hänsyn till reliabilitet och validitet i den här studien utformades enkätfrågorna 

så att samtliga informanter får samma frågor med svarsalternativ som går att mäta utefter syftet 

med studien. När analysen genomfördes gav frågornas form en tillförlitlig grund till att svaren 

inte kunde tolkas olika. Reliabiliteten handlar om pålitlighet, det vill säga om andra forskare 

undersöker samma syfte får de liknande resultat i sin studie. Därför är svarsfrekvensen av 

betydelse.  

 

Thurén (2004, ss. 16–21) beskriver att det finns två stycken grundval i vetenskapliga 

forskningar, positivism och hermeneutik. Positivismen formades förut av naturvetenskapligt 

tankesätt men har under senare tid även tagits upp i andra vetenskapsgrenar. Hermeneutiken är 

riktad åt det humanistiska tankesättet. Positivisterna ser till en bestämd kunskap, medan 

hermeneutiken har en mer varierad lösning på olika problem. Positivismen vill i största möjliga 

fall få så säker förståelse om saker och ting som möjligt. De ser gärna att de som svarar har 

stark kunskap om ämnet än att många med svag kunskap svarar. Positivismen bygger på 

faktabaserade kunskaper (empirisk) som vi undersöker med alla våra sinnen, eller rationella 

kunskaper (logisk). Vår studie är riktad åt det positivistiska tankesättet genom att vi vill få ut 

så mycket fakta som möjligt av ett specifikt ämne. För att få faktabaserade svar har vi valt att 

skicka enkäter till förskollärare då de bör ha kunskap om ämnet som undersöks.  

Analys och bearbetning 

Webbenkäten var till en början möjlig att besvara under sju dagar tiden förlängdes dock med 

ytterligare tre dagar för att invänta fler svar, vilket resulterade i ytterligare tre svar. Då de 

inkomna svaren sammanställts gick det att se att av de 132 förskollärarna som enkäten skickats 

till var det 55 förskollärare som besvarat den. Arbetet diskuterades tillsammans för att delge 

varandra tankar och idéer om resultatet. Enkäten gjordes via en hemsida, Surveymonkey, vilket 

underlättade sammanställning av svaren. Arbetet börjades med att dela upp frågorna i kategorier 

utefter frågeställningarna i studies syfte. Under varje kategori skrevs en förklaring om vad 

frågorna undersöker. Därefter gjordes stapeldiagram i dokumentet som sedan analyserades. 

Stapeldiagrammen gjordes för att tydliggöra svaren från enkäten och under stapeldiagrammen 

skrevs ett resultat. Analys av enskilda enkätsvar genomfördes för att kunna se antalet som svarat 

och därefter kunna göra en djupare jämförande analys för att se om de olika svaren går att 

koppla samman. För att tydligt visa detta gjordes cirkeldiagram med fokus på antal. 
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RESULTAT 
I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen i form av diagram, samt 

jämförelsediagram som visar hur vi kopplar samman de olika frågorna från webbenkäten. 

Resultatet redovisas i procent men även i antal för en lättare förståelse, antal förklaras (n=).    

Bakgrundsfrågor 

Frågorna 1–3 i webbenkäten ger oss bakgrundsinformation om förskollärarna. Hur länge de har 

arbetat som förskollärare samt i vilken ålder deras barngrupp är på avdelningen och även hur 

stor kunskap förskollärarna har om att arbeta med bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel 

i förskolan.  

 

På enkätfråga 1 ”Hur länge har du arbetat som förskollärare” visar resultatet att av de 55 

förskollärare som besvarat webbenkäten har förskollärarna arbetat olika länge, men att 27% 

(n=15) har arbetat mellan 20–30 år. Även en större grupp dvs. 22% (n=12) har arbetat 1–5 år, 

därefter efter är det jämt fördelat mellan grupperna, 18% (n=10) har arbetat 10–20 år, 16% 

(n=9) har arbetat 5–10 år, 15% (n=8) har arbetat mer än 30 år. De som har arbetat mindre än 1 

år 2% (n=1) utgör en minoritet.  

 

På enkätfråga 2 om vilken ålder barnen är på avdelningen framgår det av resultatet att de flesta 

förskollärarna arbetar i grupper där barnen är 3–6 år, 45 % (n=25). Resultatet belyser även att 

det är lika många förskollärare som arbetar med barngrupper 1–3 år, 27% (n=15) som 1–6 år, 

27% (n=15). 

 

 
Figur 1 visar hur mycket kunskap förskollärarna anser sig ha om bilder som språkutvecklande hjälpmedel. 

 

I figur 1 går det att se att av de 55 förskollärare som besvarat webbenkäten är det 60% (n=33) 

som anser sig har viss kunskap om hur de kan arbeta med bilder. I detta fall utgör ”viss kunskap” 

ett slags typvärde. Detta följs av en stor andel som svarat att de anser sig ha ”stor kunskap” 28% 

(n=21). Minoriteten 2% (n=1) anser sig sakna kunskaper. 
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Bilder som språkutvecklande hjälpmedel i förskolorna 

Fråga 4 och 5 i webbenkäten besvarar hur mycket förskollärarna anser att bilder stimulerar 

barnens språkutveckling samt hur ofta de använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel 

i förskolan. Svaren i figur 2 jämförs med svaren i figur 1, se figur 3–5. Svaren i figur 6 jämförs 

med svaren i figur 1, se figur 7–9. Detta jämförs för att se om svaren har ett samband. 

 

 
Figur 2 visar i procent i vilken utsträckning förskolärarna anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling.  

 

I figur 2 går det att utläsa att mer än hälften 60% (n=33) av förskollärarna som besvarat enkäten 

anser att bilder kan i mycket stor del stimulera barnen i deras språkutveckling vilket blir ett 

typvärde i denna fråga. Det är även många, 35% (n=19) förskollärare som anser att bilder till 

stor del kan stimulera barnen i språkutvecklingen. Figuren visar att ett fåtal, 5% (n=3) 

förskollärare anser att bilder endast stimulerar barns språkutveckling till viss del. Inga 

förskollärare 0% (n=0) anser att bilder inte kan stimulera språkutvecklingen. 

 

Utifrån figur 1 och 2 undersöks om förskollärarna kunskap har koppling till hur mycket de anser 

att bilder kan stimulera barnen i deras språkutveckling. Detta jämförs i antal (n=).  

 

 
Figur 3 visar i antal inom kategorin ”saknar kunskap” och anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling i 

olika nivåer.  

 

I figur 3 går det att utläsa att en förskollärare har svarat att hen saknar kunskap men anser att 

bilder kan stimulera barnens språkutveckling till mycket stor del.  
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Figur 4 visar i antal inom de som anser sig ha viss kunskap och anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling 

i olika nivåer.  

 

I figur 4 går det att utläsa av de 33 förskollärarna som svarat att de har viss kunskap av att arbeta 

med bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel anser ingen att bilder inte stimulerar barnen, 

3 förskollärare anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling till viss del, 15 förskollärare 

anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling till stor del och 15 förskollärare anser att 

bilder stimulerar barnens språkutveckling till mycket stor del.   
 

 
Figur 5 visar i antal inom de som anser sig ha stor kunskap och anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling 

i olika nivåer.  

 

I figur 5 går det att utläsa av de 21 förskollärare som svarat att de har stor kunskap av att arbeta 

med bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel anser ingen av förskollärarna att bilder 

stimulerar barnen till viss del samt inte alls. 4 förskollärarna anser att bilder stimulerar barnens 

språkutveckling till stor del och 17 förskollärare anser att bilder stimulerar barnens 

språkutveckling till mycket stor del. 
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Figur 6 visar i procent hur ofta förskollärarna använder bilder som språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 6 visar att den största delen, 58% (n=32) av de 55 förskollärarna som besvarat 

webbenkäten använder sig av bilder tillsammans med barnen varje dag. Figuren visar även att 

en stor del, 29% (n=16) använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel vid något tillfälle 

varje vecka och några få, 13% (n=7) använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel vid 

något tillfälle varje månad. Det är tydligt i figuren att ingen, 0% (n=0) aldrig använder bilder 

med barnen. 

 

I följande figurer 7–9 undersöks om förskollärarnas kunskap har koppling till hur ofta de 

använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten. Detta jämförs i antal 

(n=).   

 

  
Figur 7 visar i antal inom kategorin ”saknar kunskap” hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 7 visar att förskolläraren som anser sig sakna kunskap använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel vid något tillfälle varje månad.  
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Figur 8 visar i antal inom kategorin ”viss kunskap” hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 8 visar av de 33 förskollärarna som anser sig ha viss kunskap har ingen svarat aldrig på 

denna fråga. 5 förskollärare använder bilder vid något tillfälle varje månad, 13 förskollärare 

använder bilder vid något tillfälle varje vecka och 15 förskollärre använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel varje dag. 
 

 
Figur 9 visar i antal inom kategorin ”stor kunskap” hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 9 visar av de 21 förskollärarna som anser sig ha stor kunskap har ingen svarat att de aldrig 

använder bilder samt att ingen har svarat vid något tillfälle varje månad. 4 förskollärare 

använder bilder vid något tillfälle varje vecka och 17 förskollärare använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel varje dag. 
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Barn som får ta del av bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel  

Fråga 8 och 9 i webbenkäten besvarar om förskollärarna har barn i behov av bildstöd i 

verksamheten (se figur 10) samt vilka barn bilderna används tillsammans med (se figur 14). 

Figur 10 (se figur 11–13) jämförs med hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i förskolan.   

 

 
Figur 10 visar i procent hur många barn i behov av bildstöd förskollärarna har i verksamheten. 

 

Det går tydligt att se i figur 10 att de flesta av de 55 förskollärarna har barn i behov av bildstöd 

i sin verksamhet. De flesta av förskollärarna, 35% (n=19) har 1–2 barn i behov av bildstöd i 

verksamheten. En stor del av förskollärarna, 31% (n=17) har 3–6 barn i behov av bildstöd, en 

mindre del av förskollärarna, 16% (n=9) har 7–10 barn i behov av bildstöd. Ett fåtal av 

förskollärarna, 13% (n=7) inte har några barn alls i behov av bildstöd, en liten del av 

förskollärarna, 5% (n=3) har fler än 10 barn i behov av bildstöd. 

 

I följande figurer 11–13, jämförs om antalet barn i behov av bildstöd har betydelse för hur ofta 

bilder används som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. Detta jämförs i antal (n=).  

 

  
Figur 11 visar i antal om hur många barn i behov av stöd påverkar hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 11 visar att av 7 förskollärare som svarade att de använder bilder vid något tillfälle varje 

månad har ingen av förskollärarna 0 eller 3–6 barn i behov av bildstöd. 4 förskollärare har 1–2 

barn i behov av bildstöd, 1 förskollärare har 7–10 barn i behov av bildstöd och 2 förskollärare 

har fler än 10 barn i behov av bildstöd i verksamheten. 
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Figur 12 visar i antal om hur många barn i behov av stöd påverkar hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 12 visar att av de 16 förskollärare som svarade att de använder bilder vid något tillfälle 

varje vecka har 4 förskollärare inga barn i behov av bildstöd, 5 förskollärare har 1–2 barn i 

behov av bildstöd, 5 förskollärare har 3–6 barn i behov av bildstöd, en förskollärare har 7–10 

barn i behov av bildstöd och 1 förskollärare har fler än 10 barn i behov av bildstöd i 

verksamheten.  
 

 

 
Figur 13 visar i antal om hur många barn i behov av stöd påverkar hur ofta förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten.  

 

Figur 13 visar att av de 32 som svarade att de använder bilder varje dag har 1 förskollärare inga 

barn i behov av bildstöd, 10 förskollärare har 1–2 barn i behov av bildstöd, 12 förskollärare har 

3–6 barn i behov av bildstöd, 7 förskollärare har 7–10 barn i behov av bildstöd och 2 

förskollärare har fler än 10 barn i behov av bildstöd i verksamheten.       
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Figur 14 visar i procent vilka barn förskollärarna använder bilder med. 

 

Figur 14 visar att majoriteten 71% (n=39) av de 55 förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel med samtliga barn. En del av förskollärarna 15% (n=18) använder 

bilder med barn i behov av stöd och 13% (n=7) av förskollärarna använder bilder med 

flerspråkiga barn. Minoriteten 2% (n=1) använder inte bilder med några barn.  

 

Olika sammanhang och miljöer där bilder används som 
språkutvecklande hjälpmedel 

Frågorna 6 och 7 i webbenkäten besvarar när på dagen förskollärarna använder sig av bilder (se 

figur 15) samt om de använder bilder för att förstärka miljön och material i förskolan (se figur 

16).  

 

 
Figur 15 visar varje stapel i procent när förskolärarna använder bilder som språkutvecklande hjälpmedel.    
 

I figur 15 fick förskollärarna klicka i när de använder bilder som ett språkutvecklande 

hjälpmedel utifrån kategorier som forskarna har valt. Det var möjligt för förskollärarna att ge 

flera svar därför utgår varje stapel i diagrammet ifrån hundra procent. Majoriteten 82% (n=45) 
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av de 55 förskollärarna använder sig av bilder i samlingssituationer. Tätt därefter använder 71% 

(n=39) av förskollärarna bilder under sångstunder. Många förskollärare använder bilder även 

under måltider 60% (n=33), tambursitutationer 60% (n=33) och sagostunder 62% (n=34). 

Något färre förskollärare använder bilder under den fria leken 56% (n=31), toalettbestyr 53% 

(n=29) samt för att ge instruktioner 49% (n=27). Ett färre antal förskollärare använder bilder 

utomhus 24% (n=13) och vid konflikthantering 29% (n=16). Av de 55 förskollärarna använder 

9% (n=5) bilder vid andra tillfällen än de kategorier som är specificerade. Deras kommentarer 

är: ”Använder det sällan”, ”Byte till annan aktivitet/situation”, ”När behov uppstår i olika 

sammanhang och situationer”, ”Lekval” och ”Veckoschemat varje dag innan frukost. Hur ser 

vår dag ut idag?”. I figur 15 går det att utläsa att 0% (n=0) aldrig använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel.  

 

 
Figur 16 visar i procent om förskollärarna använder bilder för att förstärka miljön och material på förskolan. 

 

I figur 16 visar resultatet att samtliga förskollärare som svarat på enkäten anser sig använda 

bilder i miljön på förskolan dock i olika utsträckningar, 56% (n=31) av förskollärarna använder 

bilder i miljön till viss del, 44% (n=24) av förskollärarna använder bilder i miljön i stor 

utsträckning. Ingen 0% (n=0) av förskollärarna har besvarat att de aldrig använder bilder för att 

förstärka miljön eller att de inte vet hur de kan använda bilder i miljön.  
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Resultatsammanfattning 

I resultatet framkommer det att förskollärarna använder bilder som ett språkutvecklande 

hjälpmedel i förskolorna, dock i olika grad och på olika sätt. Det framkom att användandet av 

bilder påverkas av hur mycket kunskaper förskollärarna har av att arbeta med bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel. Det framkommer även att förskollärarna anser att bilder 

stimulerar barnens språkutveckling, samt att mer än hälften av förskollärarna använder bilder 

tillsammans med barnen varje dag. Det gick även att se att förskollärarna använder mest bilder 

i olika samlingssituationer men väldigt sällan i enskilda samtal med barnen. Förskollärarna 

använder bilder för att förstärka olika miljöer och material på förskolan. Det framkommer att 

majoriteten av förskollärarna har barn i behov av bildstöd i verksamheten samt att de flesta 

använder bilder tillsammans med samtliga barn i förskolan.       
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DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet av enkätundersökningen. Resultatdiskussionen redovisas i 

olika delar kopplat till syftet och frågeställningarna i studien. Därefter diskuteras metodens för- 

och nackdelar i studien. I sista delen av diskussionen behandlas didaktiska konsekvenser för 

studien.   

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med bilder som 

ett språkutvecklande hjälpmedel. Det undersöktes även när, hur och varför bilder används som 

ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. Resultatdiskussionen delas upp i tre olika rubriker 

som utgår ifrån de tre frågeställningarna från syftet. Under varje rubrik ligger två frågor från 

enkätundersökningen som kopplas till frågeställningarna i syftet. Bakgrundsfrågorna 1 och 2 i 

webbenkäten diskuteras inte då de inte fick någon betydelse för att kunna undersöka syftet och 

frågeställningar.  

Bilder som språkutvecklande hjälpmedel i förskolorna 

Förskollärarna som medverkat i undersökningen anser att bilder som språkutvecklande 

hjälpmedel stimulerar barnen olika mycket. Det framgick även att de flesta förskollärarna 

använder sig av bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel med barnen varje dag men ett fåtal 

använder det mer sällan. Anledningen till att dessa frågor ställdes var för att ta reda på vad 

förskollärarna anser kring hur mycket bilder stimulerar barnen i språkutvecklingen går hand i 

hand med hur stor kunskap förskollärarna anser sig ha om bilder som ett språkutvecklande 

hjälpmedel. Säljö (2014, ss. 233–238) påtalar att olika artefakter behövs för att få hjälp med att 

kommunicera lättare. För att utveckla den verbala kommunikationen används fysiska och 

interkulturella artefakter i förskolan. När frågorna jämförs går det tydligt att koppla samman att 

de förskollärare med viss kunskap och stor kunskap anser majoriteten att bilder stimulerar 

barnens språkutveckling till mycket stor del. Därför kan ve se att kunskap går hand i hand med 

hur mycket förskollärarna anser att bilder stimulerar barnens språkutveckling. Jonsson (2016, 

ss. 1–16) belyser utifrån sin studie att pedagogers olika sätt att kommunicera med barnen 

påverkar deras möjlighet till ett vidare lärande. Därför kan bilder användas som ett alternativt 

kommunikationshjälpmedel för att stimulera barns språkutveckling. Detta går även att se 

eftersom att Lindö (2011, ss. 128–131) påtalar vikten av att barns erfarenheter av 

kommunikation hjälper dem i hur deras språk utvecklas.  

 

Utav enkätresultatets jämförelse framgick det att förskollärarnas kunskap kan kopplas ihop med 

hur ofta de använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i verksamheten. Det gick 

tydligt att se att av de förskollärare som har stor kunskap använder majoriteten bilder varje dag 

samt att de som har viss kunskap använder bilder mer varierat, det framgår ingen tydlig 

koppling till mängden kunskap. Emmoth (2014, ss. 1–109) beskriver utifrån sin studie hur 

viktigt det är att pedagogerna engagerar sig i arbetet i förskolan, finns inte detta påverkas arbetet 

på fel sätt. Vi ser kopplingen mellan de olika kunskapsnivåerna och hur mycket förskollärarna 

använder bilder i verksamheten. Lindö (2009, ss. 20–21) påtalar att kommunikation är en viktig 

del för barns sociala samspel samt hur de får hjälp till en bra kommunikation. Det 

sociokulturella tankesättet kopplar ihop socialt sampel med lärande. För de barn som inte har 
ett utvecklat verbalt språk kan kommunikationen bli svår om de inte får stöd, de stöd som 

författaren nämner är olika slags artefakter så som tecken och symboler. Utifrån resultatet går 

det att se att förskollärarna använder bilder som en artefakt vilket styrker vad Lindö beskriver. 

Detta går att se utifrån Brodin och Lindstrands (2014, ss. 194–153) perspektiv när de beskriver 

att kommunikation inte enbart är verbal. Så länge barnen kan göra sig förstådda på ett eller 
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annat sätt har de kommunicerat. Det som Brodin och Lindstrand tidigare påpekat kan vi se i 

resultatet, att förskollärarna som har stor kunskap använder sig av artefakter varje dag på 

förskolan. Det går även att se att de som har mindre kunskap använder inte artefakter lika ofta 

på förskolan. Kommunikation går det att koppla till Vygotskijs (1978, ss. 1–170) tankar om att 

lärandet måste ske i både fysiska och sociala sammanhang, detta sker i samspel med andra. Han 

beskriver även att barn har kunskaper med sig som ger dem förutsättningar för ett vidare 

lärande.  

Barn som får ta del av bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel  

I resultatet framgick det att de flesta förskollärarna har barn i behov av bildstöd i sin verksamhet, 

de flesta har mellan 1–6 barn i behov av bildstöd. Det framgår även att några förskollärare inte 

har några barn alls i behov av bildstöd. Majoriteten av förskollärarna använder bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel med samtliga barn och att en liten del endast använder det med 

barn i behov av stöd eller flerspråkiga barn. Strandberg (2006, ss. 89–91) beskriver att vårt 

kognitiva tänkande utvecklas på olika sätt genom bilder, symboler och ikoner för att kunna 

behärska kunskaper som inte tidigare varit möjliga att förstå. Ju fler alternativa sätt att 

kommunicera som erbjuds ökar barns förmåga till det sociala samspelet i olika miljöer. 

Strandbergs tankar inspirerade till att undersöka om förskollärare använder bilder med samtliga 

barn då det går att tolka hans tankar som att alla barn gynnas av alternativa sätt att kommunicera.  

 

Laursen (2010, ss. 57–67) beskriver olika hjälpmedel som barn använder för att kommunicera 

med andra. För att barnen ska få möjlighet till ett socialt meningsskapande kan de använda 

dessa olika hjälpmedel. Enligt resultatet av enkätundersökningen finns det många barn i behov 

av bildstöd på förskolorna, därför kan det då vara viktigt att tillämpa bilder som ett alternativt 

kommunikationsmedel för att samtliga barn ska kunna kommunicera med varandra. En 

jämförelse av resultatet på hur ofta bilder används i förskolan och hur många barn som är i 

behov av bildstöd, framgick det att de förskollärare som använder bilder varje dag och vid något 

tillfälle varje vecka har fler barn i behov av stöd i sin verksamhet än de som använder bilder 

vid något tillfälle varje månad.  

Olika miljöer där bilder används som språkutvecklande hjälpmedel 

Enligt resultatet använder förskollärarna bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i många 

situationer under en dag på förskolan. De situationer där det används mest är i samlingar och 

sångstunder. Även fast dessa stunder stack ut ifrån kategorierna används bilder i alla situationer 

olika mycket. Några förskollärare ansåg att det fanns fler sammanhang under dagen där bilder 

kan användas som ett språkutvecklande hjälpmedel. Det framgick även att samtliga 

förskollärare använder bilder i olika utsträckning för att bygga upp och förstärka de olika 

miljöerna och materialen på förskolan. Dessa frågor ställdes för att ta reda på när och var 

förskollärarna använder bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. De Jong (2010, 

ss. 253–269) och Svensson (2005, s. 27) påtalar hur viktig den fysiska miljön är för barns 

utveckling och lärande. Det är även viktigt att barnen får vara med i utformningen av rummen 

och miljöerna på förskolan för att få inspiration till samtal. Precis som Bruce (2012, ss. 110–

111) påtalar är det viktigt att barnens intressen genomsyrar miljöerna och materialen på 

förskolan. I dessa miljöer är det viktigt att pedagogerna är närvarande för att inspirera barnen 

till samtal. Då miljön har stor koppling till barns språkutveckling valdes det att undersöka när 

förskollärarna använder bilder i de olika miljöerna i förskolorna. I resultatet framgick det att 

förskollärarna använder sig av bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel i många olika 

miljöer i förskolan, det framgick även att det är mest i typiska samlingssituationer som bilder 

används. Frågan är då varför bilder som språkutvecklande hjälpmedel sällan används i 

situationer där förskollärarna har enskilt samtal med barn.  
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Två andra författare är Ljunggren (2013, ss. 11–159) och Kultti (2012, ss. 15–195) som påtalar 

att miljön påverkar barns språkutveckling. De trycker på hur viktigt det är att miljön 

runtomkring barnen är inspirerande till olika sätt att kommunicera. Det är även viktigt att 

förskollärarna tänker på att alla stunder på dagen är viktiga för barns möjlighet att 

kommunicera. Genom enkätresultatet framgick det att bilder används under många stunder på 

dagen. Som forskarna trycker på är det viktigt att bilder används i alla miljöer och situationer 

under dagen, därför skulle förskollärarna kunna använda bilder under fler stunder och miljöer 

under en dag på förskolan. I den sociokulturella teorin som Säljö (2014, s. 233) beskriver är det 

viktigt att samtal sker i barnets naturliga miljö under dagen, där är det störst möjlighet att barn 

utvecklar sin kommunikationsförmåga. Lindö (2011, ss. 27–30) påtalar att det inte bara är 

kommunikationen som bidrar till ett rikt lärande, även miljön har stor påverkan. I resultatet av 

enkätundersökningen kunde vi se att förskollärarna använder sig av bilder för att förstärka de 

olika miljöerna på förskolan i olika utsträckning.  

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning förskollärarna arbetar med 

bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel. När, hur och varför bilder används som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i förskolan är även något som undersökts. För att undersöka detta 

valdes det att göras en kvantitativ enkätundersökning med svarsalternativ. Anledningen till att 

denna metod valdes var för att få ett brett underlag och kunna nå ut till så många förskollärare 

som möjligt. Förfrågan om medverkan skickades ut till förvalda förskolechefer. Vid senare 

eftertanke hade förfrågan kunnat skickas ut till fler förskolechefer för att därefter göra ett urval 

eftersom så få förskolechefer svarade att de kunde medverka. Förskolecheferna som svarade på 

förfrågan vidarebefordrade enkäten till sina förskollärare. För att underlätta möjligheten att nå 

ut till många förskollärare valdes en webbenkät som skickades ut via mejl. I kvantitativa 

undersökningar beskriver Bryman (2011, ss. 228–230) fördelar och nackdelar i användningen 

av metoden för en undersökning. En stor fördel är att det blir möjligt att nå ut till många 

respondenter och det är ingen som kan påverka respondenten till att svara på ett speciellt sätt. 

Därför valdes webbenkät för att på ett enkelt sätt kunna nå ut till många förskollärare i två olika 

kommuner. Med webbenkäten kunde förskollärarna besvara enkäten enskilt och anonymt. 

Nackdelar med webbenkät är att vi som genomför undersökningen blir opersonliga, därför 

kunde ett alternativ ha varit att dela ut enkäterna personligen och i pappersform. Då hade 

förskollärarna fått veta vilka vi är och enkäten hade blivit mer konkret. Ur ett tidsperspektiv 

skulle en pappersenkät ta längre tid att sammanställa. Genom att webbenkät valdes 

underlättades resultat och analysarbetet då resultatet bearbetades i webbsidan och procentantal 

visades direkt. Eftersom att procentsatserna var färdiga på webbsidan var det enkelt att utforma 

diagram som visar resultatet. Då det valdes att genomföra undersökningen via webbenkät fanns 

det ingen möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna, men de fick möjlighet att ställa 

frågor om det fanns oklarheter i enkäten via mejl.  

 

Bryman (2011, s. 231) menar att det finns risker med att undersöka via enkäter, och den största 

risken är att det kan bli ett stort bortfall då det är lättare för respondenterna att välja om de vill 
besvara enkäten eller inte. Trots att enkäten skickades ut till 132 förskollärare var det endast 55 

som besvarade, vilket gör att det blev ett bortfall på 77 förskollärare. Vi hoppades få in fler svar 

genom att hålla enkätsidan öppen tre dagar längre än beräknat och det skickades även ut en 

påminnelse till förskollärarna. Detta gav oss endast tre extra svar, men hade hoppats på fler för 

att göra undersökningen mer tillförlitlig.  Enkät i pappersform som delats ut och sedan samlats 

in, hade troligen gett större svarsfrekvens. Bortfallet gjorde att inga generella slutsatser kan 

dras, däremot kunde vissa indikationer iakttagas.  
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Trost och Hultåker (2016, ss. 22–23) belyser skillnader mellan att använda en kvantitativ eller 

kvalitativ metod. När en studie vill undersöka hur många procent som tycker på det ena eller 

andra sättet är det bra att använda sig av en kvantitativ studie. Men vill studien undersöka hur 

människor resonerar eller reagerar kring ett ämne är en kvalitativ metod bäst. När det 

diskuterade vad som skulle undersökas i den här studien ansåg vi att en kvantitativ metod var 

mest lämplig att använda då studien undersöker hur många som gjorde på ett visst sätt. Under 

arbetet med resultatet framkom det att enkäten gav bra svar men för att få djupare kunskap hade 

det kunnat genomföras kvalitativa intervjuer eller observationer som ett komplement.  

 

I utformningen av frågor och svarsalternativ belyser Bryman (2011, ss. 233–237) vikten av att 

de är formulerade på ett relevant och enkelt sätt samt att de ska vara lätta att förstå, det gör att 

respondenten kan besvara enkäten på ett smidigt sätt. Det är även viktigt att enkäten inte är för 

lång då respondenten kan anse det som ansträngande att besvara enkäten, hoppar därför över 

frågor eller låter bli att besvara enkäten överhuvudtaget. Därför valdes det att endast ställa nio 

frågor i enkäten där olika förutbestämda svar fanns att välja mellan. Frågorna var anpassade 

utifrån att besvara syftet med studien och att förskollärarna skulle känna att frågorna är 

relevanta och viktiga att svara på. Även Trost och Hultåker (2016, ss. 74–78) påtalar vikten av 

att tänka på hur frågorna är ställda så att det inte blir för många öppna frågor då svaren kan bli 

svårtolkade. Respondenterna kan uppleva det som krävande att besvara öppna frågor om de inte 

är vana vid att skriva vad de tycker och tänker. I vår webbenkät valdes frågor med olika 

förutbestämda svarsalternativ, dock fick respondenterna möjlighet att kommentera på fråga 6 

om de ansåg att de förutbestämda svarsalternativen inte var tillräckliga. Vi kunde se att de 

skrivna kommentarerna blev svårtolkade och de var därför svåra att få med i resultatet. Fråga 6 

var intressant att få reda på men blev svår att jämför i resultatet och blev en kategori för sig 

själv. För att lättare ta reda på samma information som även gick att få med i resultatet hade vi 

kunnat genomföra observationer istället för att ställa den frågan i en enkät. Vi hade även fått 

djupare kunskap om var de använder bilder på förskolan.  

 

Hade mer tid funnits för studien hade vi gärna gjort en kvalitativ intervju eller observation som 

komplement till enkäten, för att kunna se om det som förskollärarna har svarat på enkäten 

faktiskt sker på det sättet som de svarat. Frågorna i enkäten måste göras på ett sätt så att de inte 

går att tolka på olika sätt men det är svårt då alla har olika tankar och erfarenheter om ämnet. 

Reflektioner kring detta går att se på fråga nio då en förskollärare har svarat att hen inte 

använder bilder med några barn. Hade en intervju eller observation gjorts kunde det givits 

möjlighet att ställa följdfrågor för att ta reda på vad denna förskollärare menade med det svaret, 

nu kan vi bara gissa oss till detta.  
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Didaktiska konsekvenser  

Studien grundar sig i en tanke om att samtliga barn gynnas av att använda bilder som ett 

språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken 

utsträckning förskollärarna arbetar med bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel. Syftet är 

även att undersöka när, hur och varför bilder används som ett språkutvecklande hjälpmedel i 

förskolan. I resultatet framgick det tydligt att förskollärarna anser att bilder stimulerar barnens 

språkutveckling, samt att majoriteten av förskollärarna använder bilder med barnen men mest i 

samlingssituationer. Vi kunde även se att de förskollärare som använder bilder mest är de som 

har flest barn i behov av bildstöd i sin verksamhet. Utifrån enkätsvaren tolkar vi det som att om 

verksamheten har barn i behov av bildstöd påverkar hur mycket förskollärarna använder bilder 

med samtliga barn. 

  

För att kunna utveckla användandet av bilder i förskolan tror vi att förskollärarna behöver ändra 

sin syn på hur barns språkinlärning sker även hur förskollärarna kan använda bilder i miljön för 

att bilderna ska få en naturlig plats i barnens vardag. Förskolecheferna behöver därför trycka 

på och utbilda sina förskollärare för att de ska få djupare förståelse om barns språkinlärning 

samt miljöns betydelse för barnens språkutveckling. De nackdelar vi kan se med användning 

av bilder kan vara att om fokuset ligger för mycket på bilder att andra artefakter glömas bort. 

Vi tror på en kombination av olika artefakter för att stödja samtliga barn i språkutvecklingen.  

 

I vår kommande yrkesroll vill vi använda bilder mer spontant både i miljön och i 

kommunikationen med barnen. Vi vill kunna se att bilder inte enbart används i 

samlingssituationer utan att bilder ska genomsyra hela dagen och med enskilda barn.   

Förslag till vidare forskning 

Vi har undersökt hur, var och med vem förskollärare använder bilder i förskolan och fick fram 

att bilder mest används om förskolorna har barn i behov av bildstöd. Det hade varit intressant 

att undersöka hur bilder påverkar barn som inte är i behov av stöd då den sortens forskning inte 

fanns att tillgå. Eftersom samhället påverkas mer och mer av bilder hade sådan forskning varit 

relevant för förskolans utveckling.   
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BILAGOR 

Bilaga 1-Missivbrev 

 

Bilder som språkutvecklande hjälpmedel 
 

Hej! 

Vi heter Felicia Jakob och Åsa Haraldsson. Vi studerar sista terminen på 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås via Campus Varberg och vi har nu påbörjat vårt 

examensarbete. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur mycket förskollärarna arbetar 

med bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel. Med bilder som språkutvecklande hjälpmedel 

avses de bilder som kan hjälpa barnen att på ett snabbare och enklare sätt kommunicera och 

förstå sin vardag.  

 

För att genomföra denna studie kommer vi använda oss av en enkätundersökning som skickas 

till förskollärare i två olika kommuner. Undersökningen är anonym och det går inte att se vem 

som svarat eller vilken kommun du tillhör, svaren används endast i denna studie. När studien 

är genomförd och uppsatsen är skriven och godkänd kommer resultatet att läggas ut på DiVA, 

en elektronisk databas. Genom att svara på enkäten samtycker du till detta. Enkäten tar cirka 5–

10 minuter att besvara.  

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten. 

https://sv.surveymonkey.com/r/MN79K9V  

 

Vi skulle uppskatta om du kan besvara enkäten senast 2017-12-01 

 

Vid frågor och funderingar kring enkäten hör gärna av er till: 

Felicia Jakob  

*******@student.hb.se  

Åsa Haraldsson 

*******@student.hb.se 

 

Tack på förhand! 

Felicia Jakob och Åsa Haraldsson.  
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Bilaga 2-Webbenkätfrågor  

Bilder som språkutvecklande hjälpmedel i förskolan. 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Mindre än 1 år 

1–5 år 

5–10 år 

10–20 år 

20–30 år 

Mer än 30 år 

 

2. Vilken ålder är barnen på din avdelning?  

1–3 år 

3–6 år 

1–6 år 

 

3. I vilken utsträckning har du kunskaper av att arbeta med bilder som språkutvecklande 

hjälpmedel? 

Saknar kunskap 

Viss kunskap 

Stor kunskap 

 

4. I vilken utsträckning anser du att bilder kan stimulera barnen i deras språkutveckling?  

Inget  

Till viss del  

Till stor del 

Till mycket stor del 

 

5. Hur ofta använder du bilder som språkutvecklande hjälpmedel med barnen i 

verksamheten?  

Aldrig 

Vid något tillfälle varje månad 

Vid något tillfälle varje vecka 

Varje dag  

 

6. Under vilka stunder och sammanhang på dagen använder du bilder som 

språkutvecklande hjälpmedel? (Flera svarsalternativ)  

Aldrig  

Måltider 

Samlingar 

Tambursituation 

Fri lek 

Utevistelse 

Toalettbestyr  

Sagostund 

Sångstund 

Instruktion 

Konflikthantering 

Annat (kommentar var möjlig att skriva här) 

 



 

7. Använder du bilder för att förstärka olika miljöer och material på förskolan? 

Aldrig 

Till viss del  

I stor utsträckning 

Vet inte hur 

 

8. Finns det barn i behov av bildstöd i verksamheten? 

0 barn 

1–2 barn 

3–6 barn 

7–10 barn 

Fler än 10 barn 

 

9. Med vilka barn används bilder som ett språkutvecklande hjälpmedel? 

Inga barn 

Barn i behov av stöd 

Flerspråkiga barn 

Samtliga barn 
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